NEDERLANDS COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
De Nederlandse afdeling van de in 1969 opgerichte Citizens Commission on Human Rights
Onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie. Opgericht vanuit de Scientology® kerk.

Aerdenhout, 24-07-2009

Geacht College,
Hierbij biedt het NCRM u een verzoekschrift aan dat het gebied van de psychiatrische
medicatie beslaat.
Deze maatregelen zijn onder andere gebaseerd op het onlangs verschenen rapport van
de Europese Commissie (zie bijlage), waarin melding wordt gemaakt dat methylfenidaat
dusdanige bijwerkingen hebben dat dit:
•
•
•

niet mag worden voorgeschreven aan ouderen (zie pagina 46/61);
niet mag worden voorgeschreven aan volwassenen met ADHD (zie pagina 61)
niet mag worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 6 jaar.(zie pagina 46/61)

Wij verzoeken de volgende maatregelen:
•
•
•

alle huisartsen; specialisten; psychiaters acuut te informeren over deze richtlijnen;
onderzoek in te stellen naar de hiaten van dit onderzoek w.b.t. langdurig gebruik bij
kinderen en adolescenten door onafhankelijk experts;
in overweging te nemen of de baten werkelijk in verhouding staan met de lasten en
aldus de conclusie van de Commissie te negeren (zie pagina 40).

Verder vraagt het NCRM om nader onafhankelijk onderzoek te doen naar de bijwerkingen
van alle anti-psychotica en antidepressiva. Dit omdat het laatste half jaar incidenten het
nieuws hebben gehaald waarin deze middelen een mogelijke rol hebben gespeeld bij
gruwelijkheden met dodelijke afloop. (Bavel/Zwijndrecht incident, waarbij de dader zijn
vriendin, ex-vrouw en kinderen heeft vermoord onder invloed van antidepressiva.
De “bijlmoord” waarin een stewardess haar echtgenoot en dochter met een bijl om het
leven heeft gebracht etc.)

In afwachting van uw acties, vernemen wij graag van u.
Hoogachtend,

Mw. Evelyne Perard; directrice
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